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Ogólne	preferencje
Warunki	poruszania	się	pieszo	i	wobec	tranzytu
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Preferencje	szczegółowe
„trade-offs”
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Ograniczenie	ruchu	aut	przejeżdżających	tranzytem	przez	Jeżyce	może	poprawić	

warunki	zamieszkania,	ale	też	wydłużyć	drogę	dojazdu	do	mieszkań.	

Która	opcja	jest	Pani/Panu	bliższa?	

dłuższa	droga,	mniejszy	ruch krótsza droga,	większy	ruch
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Uspokojenie	ruchu	na	ulicach	Jeżyc	może	spowolnić	poruszanie	się	samochodem,	

ale	też	poprawić	warunki	poruszania	się	pieszo.	

Która	opcja	jest	Pani/Panu	bliższa?

brak	uspokojenia	i	

udogodnienia	dla	aut
uspokojenie	ruchu	i	

udogodnienia	dla	pieszych
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Ułatwienia	dla	pieszych	na	osiedlu	mogą	wiązać	się	ze	zmniejszeniem	liczby	miejsc	

parkingowych.	Która	opcja	jest	Pani/Panu	bliższa?

ułatwienia	dla	pieszych	i	

mniej	miejsc	dla	aut
brak	ułatwień	dla	pieszych	i	

więcej	miejsc	dla	aut
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Wprowadzenie	nowej	zieleni	na	osiedlu	może	wiązać	się	ze	zmniejszeniem	liczby	

miejsc	parkingowych.	Która	opcja	jest	Pani/Panu	bliższa?

więcej	zieleni	i	mniej	miejsc	

parkingowych
mniej	zieleni	i	więcej	miejsc	

parkingowych

N=1514



Wnioski:	ruch	tranzytowy

Stosunek mieszkańców do ruchu tranzytowego przez osiedle jest zróżnicowany.
Większość opowiada się za jego ograniczeniem: co szósta osoba (16%) chciałaby,
aby całkowicie go uniemożliwić, a prawie co druga (46%) – aby go utrudnić (ale nie
uniemożliwić). 38% opowiada się za utrzymaniem ruchu tranzytowego na
dotychczasowych zasadach.



Wnioski: warunki dla pieszych

Respondenci w większości (58%) oceniają warunki poruszania się pieszo po
Jeżycach jako zróżnicowane (miejscowo wymagające poprawy, miejscowo
wystarczające), a 17% - jako całościowo niewystarczające. 25% nie widzi żadnej
potrzeby poprawy losu pieszych.



Wnioski:	dylematy	wokół	uspokajania	ruchu
• We wszystkich pytaniach o charakterze wyboru pomiędzy przeciwstawnymi
wartościami obserwuje się wysoką polaryzację opinii. Osoby, które nie
preferują żadnej z dwóch przedstawionych alternatywnych odpowiedzi
stanowią niewielki odsetek respondentów (ok. 7%). Jednocześnie odsetek
opowiadających się zdecydowanie za jedną z alternatyw wynosi około 60%.

• Odpowiedzi na poszczególne pytania są ze sobą dość silnie skorelowane:
opowiadanie się za ograniczeniem tranzytu najczęściej idzie w parze z
poparciem dla uspokajania ruchu, poprawą losu pieszych i nasadzeń zieleni,
podczas gdy przeciwne zdanie na któryś z tych tematów najczęściej wiąże się z
przeciwną opinią także w pozostałych pytaniach.



Wnioski:	dylematy	wokół	uspokajania	ruchu
• Stojąc przed wyborem pomiędzy
ograniczeniem uciążliwości związanych z
tranzytem (i w konsekwencji wydłużeniem
dróg dojazdu do posesji) a zachowaniem
krótkich dróg dojazdu do posesji (za cenę
większego natężenia ruchu) respondenci nieco
częściej opowiadają się za tym pierwszym
wariantem (52%) niż za drugim (42%)

• W przypadku wyboru pomiędzy poprawą
warunków poruszania się pieszo (wymagającą
uspokojenia ruchu), a pozostawieniem
dzisiejszych warunków poruszania się pieszo i
samochodem nieznaczna większość
respondentów opowiada się za poprawą
warunków ruchu pieszego (50%), a 44%
preferuje pozostawienie dogodnych
warunków dla ruchu samochodowego

• W sytuacji, w której poprawa warunków
poruszania się pieszo mogłaby zmniejszać
liczbę miejsc parkingowych, niewielka
większość respondentów opowiada się za
niewprowadzaniem ułatwień dla pieszych
(53%), a 40% jest przeciwnego zdania.

• W przypadku wyboru pomiędzy możliwością
zwiększenia ilości zieleni przyulicznej (kosztem
miejsc parkingowych) a zaniechaniem takiej
interwencji, większość respondentów
opowiada się się za zwiększeniem ilości zieleni
(55% za, 38% przeciwnego zdania).



Miejsca	występowania	
problemów











Propozycje	przekształceń
w zakresie	charakteru	przestrzeni	publicznej









Propozycje	przekształceń
w zakresie	punktowych	zmian	interwencji	infrastrukturalnych







Wnioski	– odpowiedzi	na	pytania	towarzyszące	mapom
• Utrudnienia	w	poruszaniu	się	pieszo	najczęściej	były	

wskazywane	w	otoczeniu	Rynku	Jeżyckiego	i	przy	ul.	
Dąbrowskiego	między	Wawrzyniaka	a	Kochanowskiego.	
Inne	często	wskazywane	miejsca	to	wiadukt	kolejowy	przy	
ul.	Kościelnej,	ulica	Wawrzyniaka,	ulica	Poznańska	oraz	ulica	
Kraszewskiego	między	ul.	Sienkiewicza	a	Rynkiem.

• Utrudnienia	w	poruszaniu	się	rowerem	najczęściej	były	
wskazywane	w	otoczeniu	Rynku	Jeżyckiego	i	przy	ul.	
Dąbrowskiego	między	Rynkiem	a	ul.	Kochanowskiego.	Inne	
często	wskazywane	miejsca	to	ulica	Poznańska	i	ulica	
Kraszewskiego	między	ul.	Sienkiewicza	a	Rynkiem.

• Utrudnienia	w	poruszaniu	się	samochodem	najczęściej	były	
wskazywane	w	otoczeniu	Rynku	Jeżyckiego.	Inne	często	
wskazywane	miejsca	to	wiadukt	kolejowy	przy	ul.	
Kościelnej,	ulica	Słowackiego,	odcinek	ul.	Dąbrowskiego	
między	Rynkiem	a	ul.	Kochanowskiego	oraz	skrzyżowanie	
Polnej	z	Dąbrowskiego.

• Utrudnienia	w	poruszaniu	się	transportem	zbiorowym	
najczęściej	były	wskazywane	w	otoczeniu	przystanków	
położonych	przy	Rynku	Jeżyckim	oraz	przy	ulicach	
Dąbrowskiego	i	Kraszewskiego.

• Jako	sugerowane	miejsce	wprowadzenia	wyniesionych	
skrzyżowań	lub	przejść	dla	pieszych	najczęściej	wskazywane	
były:	otoczenie	Rynku	Jeżyckiego,	skrzyżowanie	Polnej	i	
Szamarzewskiego,	skrzyżowania	Poznańskiej	z	Mylną	i	

Kochanowskiego,	a	także	skrzyżowanie	Wawrzyniaka	z	
Szamarzewskiego.

• Jako	miejsca,	gdzie	przydatne	byłoby	poszerzenie	chodnika,	
najczęściej	wskazywane	były:	ulica	Dąbrowskiego	między	
Wawrzyniaka	a	Mickiewicza,	ulica	Poznańska,	ulica	
Jackowskiego	między	Kraszewskiego	a	Polną,	ulica	
Kraszewskiego	między	Sienkiewicza	a	Rynkiem,	a	także	ulica	
Szamarzewskiego	między	Kraszewskiego	a	Polną.	

• Najczęściej	wskazywana	jako	potencjalna	lokalizacja	
deptaku	była	ulica	Dąbrowskiego	między	Rynkiem	Jeżyckim	
a	Mostem	Teatralnym.	Umieszczenie	deptaku	w	tej	
lokalizacji	zasugerowało	około	150	osób.

• Najczęściej	wskazywane	jako	potencjalne	lokalizacje	ulic	
handlowych	były:	ulica	Dąbrowskiego	między	Rynkiem	
Jeżyckim	a	Mostem	Teatralnym	(około	130	osób),	ulica	
Kraszewskiego	(około	70	osób)	oraz	Dąbrowskiego	między	
Rynkiem	a	Polną	(około	50	osób)

• Najczęściej	wskazywane	jako	potencjalne	lokalizacje	
woonerfu	lub	strefy	zamieszkania	były:	ulica	Słowackiego	
(około	130	osób),	Rynek	Jeżycki	(około	110	osób)	oraz	ulice	
Sienkiewicza,	Kochanowskiego,	Prusa,	Reja,	Asnyka,	
Szamarzewskiego,	Jackowskiego	i	Wawrzyniaka	(około	100	
osób)


